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LOUKKAANTUNEEN 
ENSIHOITO KENTÄLLÄ



PÄIVÄN OHJELMA
- KENTÄLLÄ TAPAHTUVA ENSIHOITO OSANA KUNTOUTUSTA

- MILLÄ ON MERKITYSTÄ KUNTOUTUMISEN KANNALTA?
- MITÄ TIEDETÄÄN?

- MITÄ EI TIEDETÄ?

- TOIVEET JATKOSTA + KYSYMYKSET/KESKUSTELUA

- ENSIHOITO KENTÄLLÄ
- VÄLITTÖMÄT TOIMET KENTÄLLÄ - MITÄ ON HYVÄ OSATA?

- HOITOPOLUT - MITÄ ENSIHOIDON JÄLKEEN?



ENSIHOITO ALOITTAA KUNTOUTUKSEN

KUNTOUTUMINEN
- Mahdollisimman 

paljon joukkueen 
mukana

PALUU TAKAISIN LAJIIN
VAMMA

ENSIHOITO KENTÄLLÄ
- Huoltaja
- Valmentaja
- Joukkueenjohto 

MAHDOLLINEN 
JATKOHOITO

- Lääkäri?
- Fysioterapeutti?
- Fyysinen valmentaja?



MILLÄ ON MERKITYSTÄ / MITÄ TIEDETÄÄN?
- Mikä nopeuttaa kuntoutumista?

MAHDOLLISIMMAN NOPEASTI ALOITETTU AKTIIVINEN 
KUNTOUTUS! 

- Tämä on ainoa yksittäinen tekijä, josta on näyttöä

KYLMÄ?
- Ei näyttöä

KOHO?
- Ei näyttöä

KOMPRESSIO?
- Ei näyttöä

TULEHDUSKIPULÄÄKKEET?
- Ei näyttöä

LEPO?
- Ei näyttöä

(HUOM!tämä jos yksittäin käytettynä ja tarkastelun kohteena vain kuntoutuminen ja paluu 
harjoitteluun. Jos auttavat ja nopeuttavat aktiivisen liikkumisen kanssa sekä lievittävät kipua, niin 
silloin tietysti positiivinen vaikutus ja ovat edelleen tärkeä osa ensihoitoa!.)



- 42 urheilijaa, joilla reisi- tai 
pohjevamma

- Aikaisemmin aloittaneet palasivat 
lajiin keskimäärin 3 viikkoa 
aikaisemmin

- Aktiivinen kuntoutus aloitettiin joko;
- 2 päivää vamman jälkeen
- 9 päivää vamman jälkeen

NOPEA ALOITTAMINEN!



ENSIHOITO KENTÄLLÄ



- Olla pelaajan tukena
- Hallita välittömät toimet 

(kivun lievitys)
- Kompressio
- Koho
- Kylmä

- Tietää milloin soitto 112
- Tiedottaminen vanhemmille
- Ohjeistus/ohjaus 

jatkohoitoon

- Tehdä diagnoosia

- Antaa kuntoutusohjeita

- Tehdä “oikeaoppisia” 

tuentoja ja teippauksia ym.

MITÄ ON HYVÄ OSATA?           MITÄ EI TARVITSE OSATA?      



“PEACE & LOVE” - UUSI “KKK”?

P  ROTECT

E  LEVATE

A  VOID ANTI-INFLAMMATORY 

MODALITIES

C  OMPRESS

E  DUCATE

L  OAD

O  PTIMISM

V  ASCULARISATION

E  XERCISE

ENSIMMÄISET 1-3 PÄIVÄÄ ENSIVAIHEEN JÄLKEEN

Lähde: Dubois & Esculier 2019. Suom. Movedoc Oy.



PROTECT (Suojele): Kevennä tai rajoita kuormitusta 1-3 päivän ajan verenvuodon ja vamma-alueen 
ärtymisen moinimoimiseksi. Lievää kipua ei tarvitse pelätä tai välttää, lepo kannattaa minimoida ja 
vammautunutta kehonosaa kannattaa vähitellen yrittää kuormittaa. Ja muista, että liikkumista voi jatkaa 
muilla tavoin vaikka jokin osa kehosta on hetkellisesti pois pelistä.

ELEVATE (Kohota): Nosta raajaa sydämen tason yläpuolelle turvotuksen vähentämiseksi. 
Kohoasennon hyödyt eivät ole kiistattomat, mutta sitä suositellaan edelleen, koska sen hyödyt ylittävät 
selvästi haitat.

VOID ANTI-INFLAMMATORY MODALITIES: Vältä ainakin suuria annoksia 
tulehduskipulääkkeitä ja kylmähoitoa. Näillä voi olla haitallinen vaikutus kudosten paranemiselle 
pitkällä tähtäimellä. Tutkimusnäyttö näiden hyödyistä on vähäistä ja niillä molemmilla saattaa olla 
kudosparanemista hidastava vaikutus.

COMPRESS (Kompressio): Kompression käyttö rajoittaa verenvuotoa ja turvotusta vamma-alueella ja 
siitä on mahdollisesti apua ainakin nilkan nyrjähdysvammoista toipumiseen.

EDUCATE (Opasta): Aktiivisten keinojen käyttö toipumisessa on tärkeintä. Passiivisten keinojen, 
kutensähköhoitojen, manuaalisen terapian ja akupunktion käyttö ei ole osoittautunut tehokkaaksi, ja 
saattavat pitkällä tähtäimellä olla ennemmin haitallisia. Vammat paranevat useimmiten hyvin itsekseen, 
kun maltamme odottaa kudosten paranemiseen vaadittavan ajan.
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LOAD (Kuormita): Levon jälkeen kipeytynyttä kehonosaa tulisi alkaa kuormittaa mahdollisimman pian ja 
pyrkiä jatkamaan normaaleja aktiviteetteja oireiden sietokyvyn mukaan. Jos oireiulu on siedettävää liikuttamisen 
aikana ja sen jälkeen eikä jää pitkäksi ajaksi “päälle”, edistää liikuttaminen kudosten paranemista ja 
kuormituskestävyyttä.

OPTIMISM (Optimismi): Psykologiset tekijät, kuten katastrofointi, masennus ja pelko, ovat merkittäviä 
tekijöitä liikuntavammoissa ja voivat suojelun sijaan olla toipumisen esteinä. Jos emme usko toipumiseen, toimii 
se usein itseään toteuttavana ennustuksena. Pessimismi ennustaa huonompaa tulosta kuntoutumisessa. Kannattaa 
siis etsiä optimistisen realistista asennetta - se tehostaa toipumista!

VASCULARISATION (Verenkierto): Verenkiertoelimistöä kuormittava aerobinen harjoittelu kannattaa aloittaa 
mahdollisimman pian jo muutaman päivän päästä vammasta. Sopivan harjoittelutavan löytyminen vaatii välillä 
luovuutta, mutta aerobinen harjoittelu on usein mahdollista toteuttaa muita kehonosia käyttäen. Tämä parantaa 
verenkiertoa myös vammautuneelle alueelle ja aerobisella harjoittelulla on myös systeemisiä kipua lievittäviä 
vaikutuksia.

EXERCISE (Harjoittelu): Esimerkiksi nilkkavammojen hoidossa ja vammojen uusiutumisen ehkäisyssä 
harjoittalusta on vahvaa tutkimusnäyttöä. Harjoittelu auttaa liikeratojen, voiman ja asennonhallinnan 
parantamisessa vamman jälkeen. Kovaa kipua on hyvä välttää harjoittelun aikana ja sen jälkeen, mutta lievän 
siedettävän kivun ei kannata rajoittaa liikkumiskyvyn palauttamista. Jos sopivia harjoitteita ei tunnu löytyvän ja 
liikkuminen jää vähiin, kannattaa ottaa yhteyttä liikuntavammojen ammattilaiseen, fysioterapeuttiin!
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MILLOIN JATKOHOITOON?

POHJOLA-SAIRAALA

- Pohjola terveysmestari 0100 5225
- https://www.fcespoo.fi/seura/vahingon-sattuessa/

FYSIOTERAPIA/FYSIIKKA

- Eero Isotalo (fysio) 040 7405455
- Joel Restuccia (fysiikka) 050 

3112395

LÄÄKÄRIIN:
- Murtumat
- Sijoiltaanmenot
- Jos ei pysty varaamaan
- Päävammat
- Erittäin kova kipu

FYSIOTERAPIAAN:
- Jos ei ole saanut muualta ohjeita 

aktiiviseen kuntoutumiseen.
- Aina jos haittaa pelaamista 

pidempään kuin 1-3 päivää



PÄHKINÄNKUORESSA

1) OLE PELAAJAN TUKI (fyysinen ja henkinen) 
LOUKKAANTUMISTILANTEESSA

2) LIEVITÄ KIPUA → “PEACE”
3) OHJAA JATKOHOITOON TARPEEN MUKAAN → ESIM. 

LÄÄKÄRIIN VAKAVAMMISSA VAMMOISSA
4) PIDÄ HUOLI, ETTÄ PELAAJA/VANHEMMAT TIETÄVÄT MITÄ 

TEHDÄ SEURAAVAKSI → MISTÄ SAA TARVITTAESSA APUA 
→ AKTIIVINEN KUNTOUTUS

- EI TARVITSE OSATA “ERITYISTAITOJA” ANTAAKSEEN 
HYVÄN ENSIHOIDON


